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Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr.2
Aeg: 25.11.2015
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17:30 Lõpp: 18:30
Koosoleku juhataja: Kersti Sepp-Kivikangur
Protokollija: Kaire Kiin
Osalejad: Lisa 1
Päevakord:
1. Lasteaia kodukorra kinnitamine (Kaili)
2. Jõululoterii ja muu jõuludega seonduv (Kaili ja Kersti)
3. Riskianalüüs (Kaili)
4. Õpetajate ja muu personali puhkused (Carmen)
5. Jooksvad küsimused
1. Lasteaia kodukorra kinnitamine
Kodukorrast võetakse välja punkt 1.9, mille kohaselt on lapsel lubatud lasteaiast lahkuda koos
vanema kooliealise õe või vennaga, kui selleks on lapsevanemal tehtud kirjalik avaldus.
Kui kellelgi on seda väga vaja siis tegeletakse iga juhtumisega eraldi.
Uue …...seaduse järgi peab Hädaolukorra lahendamise plaan olema lisatud kodukorra juurde.
Lisatakse Kodukorra lisana 1.
Hoolekogu tegi ettepaneku Hädaolukorra plaanis konkreetselt määratleda “ kokkulepitud
kogunemiskoht”
Otsus – hädaolukorra plaanis märgitakse täpselt ära “ kokkulepitud kogunemiskoht”,
milleks on peavärava esine.
Tehti ettepanek lisada Kodukordapunkt, kus on kirjas, et alates 17:45 on lapsed valverühmas.
Otsus – vastavasisuline punkt lisatakse Kodukorda.

2. Jõululoterii ja muu jõuludega seonduv
Kogu jõulutrall toimub 14.12 – 17.12. Jõulude teema on „Raamat“.
•
•

14 -15. detsembril toimub traditsiooniline jõulukohvik ja jõululaat.
16-17. detsembril toimuvad rühmade jõulupeod.

Hoolekogu teeb üleskutse / teatise rühmadesse laadal ja kohvikus pakutavate asjade kogumise
kohta (Kersti, …., Helen E). Hoolekogu korraldab jõululoterii. Kõik vajalik loteriiks ja laadaks peaks
olema 9. detsemriks olemas. Küpsetised kohvikusse tuua lasteaeda 14. ja 15. detsembri
hommikul.

3. Riskianalüüs
Ettevõtte TipTipTap esindaja vaatas õues kõik nende poolt toodetud ja paigaldatud atraktsioonid
üle. Osad mängukeskused on juba parandatud. Teiste vigade kohta lubati teha hinnapakkumine,
tänaseks pole pakkumiset tulnud. Võimalik, et osad atraktsioonit tuleb välja vahetada.
Pargi poolne aiavõrk vahetatud tugevam vastu. Tellitud uus jalgvärav kunagise tervisekeskuse
juurde . Väravaid hakatakse lukustama.
Tehti ettepanek, et üle Aruküla tee (lasteaia juures) võiks olla ülekäigurada. Lasteaia juhataja
rääkis, et sellesisuline kiri on varasemalt Maanteeametisse saadetud aga ettepanek ei ole saanud
heakskiitu.
Otsus – Kaili saadab uue kirja.

4. Õpetajate ja muu personali puhkused
Vallaesindaja Carmen, andis ülevaate, milline oli tagasiside teistes valla lasteaedades õpetajate ja
muu personali puhkuste nihutamise osas. Loo lasteaed võttis mõtlemisaega, kuid pigem
pooldavad kehtivat korda. Jaanuarikuus võetase vastu otsus, kas õpetajate ja muu personali
puhuksed lähevad nihkesse või jäädakse varasema korra juurde.

4. Jooksvad küsimused
Dersembri alguses rühmdes tabelid, et välja selgitada, kui palju lapsi jõulude ja uue aasta vahel
lasteaias käib.
Tehti ettepanek, et kõikide lasteaias toimuvate sündmuste teated saadetakse ka rühma meililistile,
et lapsevanemad, kes pole mõnel päeval lasteaias käinud saavad jooksvalt infot, millal midagi
toimub.
Otsus – Lapsevanemad peaksid ennast registreerima Eliis´i kasutajaks, läbi keskkonna tulevad
sündmuste teated lapsevanema meilile.

Järgmine hoolekogu koosolek 20. jaanuaril algusega 17.30.
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